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Kunun Pyörä 80 vuotta
80 vuotta on pitkä ikä mille tahansa yritykselle, saatikka sitten alalla, jolle Gunnar ”Kunu” Rosendahl
maanantaina 22.10.1938 perusti liikkeensä. Kunun Pyörä jatkaa toimintaansa kuitenkin edelleen saman perheen hallussa. Toimitusjohtajana on nykyisin pojanpoika Marko Rosendahl.
Kunun Pyörässä työskentelevät myös nuorempi veli Mika Rosendahl sekä Markon vaimo Pia
Rosendahl. Vuonna 1970 yrittäjäksi tullut Tino Rosendahl on jo
eläkkeellä, mutta tekee yhä sellaisia spesiaalitöitä, joita nuoremmat asentajat eivät osaa
vielä niin hyvin.
Kunun Pyörän kanta-asiakkaat ovat tottuneet saamaan
hyvää palvelua.
- He tietävät, että me koitamme aina neuvoa ja auttaa,
oli ongelma mikä tahansa. Se
asenne on tuonut Kunun Pyöräl-

le uskollisia kanta-asiakkaita –
heitäkin on usein jo kolmannessa polvessa, toteaa Rosendahl.
Yrityksen liiketoiminnan toinen kivijalka on korjaamo, jossa sillä on henkilökuntaa enemmän kuin myynnissä.
- Korjaamopuoli on meille
yhtä tärkeä kuin myymälä. Minkä myymme, sen myös huollamme, sanoo Rosendahl.
Yli 50 vuoden kokemuksella Kunun Pyörä huoltaa ja korjaa myös Honda- ja Yamaha-perämoottoreita.

Mopoautot merkittävin
myyntiartikkeli
Turun Orikedolla toimiva Kunun
Pyörä myy ja huoltaa Peugeotin,
Derbin, DRAC ja Aprilian mopoja, skoottereita, Hondan kevytmoottoripyöriä sekä mopoautoja ja mönkijöitä.

Vuonna 2010 Turun Yrittäjien Vuoden perheyritykseksikin valittua Kunun Pyörää pyörittää nykyisin kolmas yrittäjäpolvi. Tino
Rosendahl on jo eläkkeellä, yrittäjinä toimivat veljekset Mika
ja Marko (edessä). Pia Rosendahl on mukana myynnissä.

Merkittävin myyntiartikkeli on
jo pitkään ollut mopoauto, minkä kauppaa on tänä vuonna tosin hiljentänyt hallituksen suunnitelma kevytautoista.
- Viime vuosi oli meillä mopoautojen myynnissä huippuvuosi, mutta nyt on ollut hiljaisempaa. Asian uutisointi on ollut vääränlaista. Odotamme nyt Euroopan unionin kantaa asiaan, Marko Rosendahl harmittelee.
- Mopoautolla nuori saa
omaa vapautta kulkea harrastuksissaan. Toinen puoli asiassa on, että myös vanhemmat
ovat monesti yllättyneet, kuinka
paljon mopoauton hankkiminen
nuorelle on lisännyt heidän vapaa-aikaansa.
Mopoautojen sijaan kauppaa
on tehty mukavasti mopoista ja
kevytmoottoripyöristä.
- Tarvittaessa myymme moottoripyöriäkin, Rosendahl mainitsee.

Pienkoneita
yrityskäyttöön

Marko Rosendahl suosittelee kodin pihapiirin hoitoon kevyttä ja hiljaista akkukäyttöistä STIHL-lehtipuhallinta.

Tärkeän tuoteryhmän Kunun
Pyörässä muodostavat erilaiset pienkoneet moottori- ja raivaussahoista ruohonleikkureihin
ja painepesureihin. Niissä ollaan
siirtymässä vahvasti akkulaitteisiin, mikä on myös parannus
käyttömukavuuteen.
- Akkutekniikka on edistynyt huimasti jopa viimeisen vuoden aikana. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, sillä akkukoneet ovat kevyitä ja hiljaisia laitteita. Niissä ei ole polttoainekuluja, eivätkä ne tarvitse paljon
huoltoakaan. Suurin osa ongel-

mista katoaa, kun polttomoottori on pois.
Näin syksyllä Marko Rosendahl suositteleekin kodin pihapiirin hoitoon kevyttä ja hiljaista
akkukäyttöistä STIHL-lehtipuhallinta. Ammattikäyttöön Kunun
Pyörästä löytyy edelleen järeämpiä reppupuhaltimia.
- Yritysasiakkaille, muun
muassa rakennusliikkeille ja
kiinteistönhuoltoyhtiöille, meillä on kattava valikoima muitakin pienkoneita. Huollon puolel-

la pyrimme käsittelemään yritysasiakkaidemme työkoneet jous-

tavasti ja nopeasti, Rosendahl
muistuttaa.
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